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األحد 25 آذار 2018

مقتل 871 مدنياً، بينهم 179 طفاًل 
يف الغوطة الشرقية بعد مرور شهر 

على صدور قرار جملس األمن 2401 
لوقف األعمال القتالية

تشريد قسري لعشرات اآلالف واستخدام 
ألسلحة كيميائية وحارقة، واستمرار 
للجرائم ضدَّ اإلنسانية وجرائم احلرب
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احملتوى:
أواًل: املقدمة ومنهجية التقرير.

اثنياً: الغوطة الشرقية أسوأ مبراحل من كارثة أحياء حلب الشرقية.
اثلثاً: امللخص التنفيذي.

رابعاً: تفاصيل التقرير.
خامساً: االستنتاجات والتوصيات.

أواًل: املقدمة ومنهجية التقرير:
مــا فائــدة قــرار جملــس األمــن الــدويل رقــم 2401، وملــاذا أصــدره جملــس األمــن أصــًا، فقــد ارتفــَع بشــكل غــر مســبوق َكــمُّ اجلرائــم 
ونوعهــا، الــي ارتكبهــا التَّحالــف الروســي اإليــراين الســوري بعــد صــدور القــرار املذكــور يف 24 شــباط املاضــي، ومل مينــع وقــوع أي 
نــوع مــن االنتهــاكات الــي شــكَّل كثــر منهــا جرائــم ضــدَّ اإلنســانية وجرائــم حــرب، بــل واســتخدمت األســلحة الكيميائيــة، وتشــرَّد 
قســرايً عشــرات آالف األشــخاص مــن معظــم بلــدات ومــدن الغوطــة الشــرقية، ومت إذالهلــم واحلــطُّ مــن كرامتهــم وإنســانيتهم أمــام 
أعــن وســائل اإلعــام، الــي هدفــت إىل إيصــال رســالة حمــددة، حيــث شــهدان فيديوهــات ُتظهــر عناصــر موالــن خمابراتيــاً للنظــام 
الســوري تُقــّدم املــاء والطعــام لألهــايل الذيــن شــرَّدهم النظــام الســوري وحلفــاؤه مــن الغوطــة الشــرقية، لكــن مقابــل اإلذعــان والقبــول 
برتديــد شــعارات مؤيــدة حلكــم عائلــة األســد، هــذه الفيديوهــات ليســت مســربة بــل هــي مقصــودة، وموّجهــة، ملــن ال يــزال يتحــدث 

عــن إمكانيــة حــلٍّ سياســي.

يُركِّــز هــذا التقريــر علــى االنتهــاكات الاحمــدودة الــي مورســت بشــكل مفتــوح دون أي رادٍع قانــوين أو دويل أو أخاقــي، يف منطقــة 
الغوطة الشــرقية بريف دمشــق من قبل التحالف الروســي اإليراين الســوري، وما أعقَب تلك الفظاعات من تشــريد قســري لعشــرات 
ــرت بلــدات ومناطــق وُمســحت مــن الوجــود بشــكل شــبه شــامل، وقــد الحظنــا مؤخــراً شــنَّ هــذا  اآلالف مــن األهــايل بعــد أن ُدمِّ
التحالــف هجمــات ضــدَّ املدنيــن يف حمافظــة إدلــب حيــث ارتكــب جمــزرة ضخمــة يف بلــدة حــارم راح ضحيتهــا 44 مدنيــاً، بينهــم 

17 طفاً، ذلك بعد هدوء نسيب استمرَّ قرابة شهر، وسوف نتحدث عن االنتهاكات يف حمافظة إدلب يف تقرير قادم.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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يقول فضل عبد الغين مدير الشبكة السورية حلقوق اإلنسان:
“فشــل جملــس األمــن يف أتمــن أيَـّـة محايــة إنســانية للمدنيــن مــن القتــل والتَّشــريد القســري والتَّعذيــب واإلخفــاء 
القســري، ومــن تدفــِق الاجئــن ابملايــن، كمــا فشــل يف تطبيــق أي قــرار اختــذه، وقامــت روســيا العضــو يف جملــس 
األمــن ابلتَّصويــت حلمايــة حكــم عائلــة األســد 11 مــرة، كمــا قامــت الصــن ابلتَّصويــت 7 مــرات لصــاحل عائلــة 
األســد، ومل تفعــل بقيــة الــدول األعضــاء شــيئاً يُذكــر إليقــاف الكارثــة الســورية، لقــد أصبحــت مهمــة جملــس األمــن 

هــي هتديــد األمــن والســلم يف ســوراي”.

منهجية:
يســتعرض التَّقريــر أبــرز االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا األطــراف الرئيســة الفاعلــة يف الغوطــة الشــرقية عقــَب صــدور قــرار جملــس األمــن 
رقم 2401 مســاء 24/ شــباط/ 2018 حىت مســاء 24/ آذار/ 2018، وقد قمنا مبراجعة الصور والفيديوهات الي وردتنا 
وحتقَّقنــا مــن صدقيتهــا عــر برامــج خاصــة لدينــا، كمــا حتّدثنــا مــع انجــن مــن اهلجمــات أو مــع أقــرابء للضحــااي أو مــع شــهود 
عيــان علــى بعــض احلــوادث ويســتعرض التقريــر روايــة واحــدة حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع الشــاهد وليســت مأخــوذة 

مــن مصــادر مفتوحــة.
 

خــال عمليــات املراقبــة املســتمرة للحــوادث واألخبــار مــن ِقَبــل فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان، وعــر شــبكة عاقــات 
واســعة مــع عشــرات املصــادر املتنوِّعــة مــن خــال تراكــم عاقــات ممتــدة منــذ بــداايت عملنــا حــىت اآلن، فعندمــا تــردان أو ُنشــاهد 
عــر شــبكة اإلنرتنــت ووســائل اإلعــام أخبــاراً عــن انتهــاك نقــوم مبتابعــة اخلــر وحماولــة التَّحقــق ومجــع أدلــة وبيــاانت، ويف بعــض 
األحيــان متكَّــن الباحــث مــن زايرة موقــع احلــدث يف أســرع وقــت ممكــن، لكــنَّ هــذا اندراً مــا حيــدث؛ نظــراً للمخاطــر األمنيــة املرتفعــة 
جــداً، ولكثــرة احلــوادث اليوميــة، وأيضــاً اإلمــكاانت البشــرية واملاديــة، وهلــذا ختتلــف إمكانيــة الوصــول إىل األدلــة، وابلتــايل درجــة 
تصنيفهــا، وغالبــاً مــا نقــوم يف الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان يف مثــل هــذه احلــاالت ابالعتمــاد علــى شــهادات انجــن تعرَّضــوا 
لانتهــاك مباشــرة؛ حيــث حنــاول قــدَر اإلمــكان الوصــول إليهــم مباشــرة، وبدرجــة اثنيــة َمــْن شــاَهَد أو صــوَّر هــذا االنتهــاك، إضافــة 
إىل حتليــل املــواد املتوفــرة يف مصــادر مفتوحــة كشــبكة اإلنرتنــت، ووســائط اإلعــام، واثلثــاً عــر احلديــث مــع كــوادر طبيَّــة قامــت 

بعــاج املصابــن وعاينــت جثــث الضحــااي وحــدَّدت ســبب الوفــاة.
نرجو االطاع على املنهجية املتَّبعة من قبل الشبكة السورية حلقوق اإلنسان يف توثيق الضحااي وتصنيف املراكز احليوية املدنيَّة. 

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/Vital_Facilities.pdf
http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/SNHR_Methodology.pdf
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أثبتــت التحقيقــات الــواردة يف هــذا التقريــر أنَّ املناطــق املســتهدفة كانــت عبــارة عــن مناطــق مدنيَّــة وال يوجــد فيهــا أيَـّـة مراكــز 
عســكرية أو خمــازن أســلحة اتبعــة لفصائــل يف املعارضــة املســلحة أو التنظيمــات اإلســامية املتشــددة أثنــاء اهلجمــات أو حــىت 
قبلها، كما إنَّه مل يتم توجيه أي حتذير من قبل القوات املعتدية للمدنين قُبيل اهلجمات كما يشــرتط القانون الدويل اإلنســاين.

 
حلَّلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان املقاطــع املصــوَّرة والصــوَّر الــي ُنشــرت عــر اإلنرتنــت، أو الــي أرســلها لنــا نشــطاء حمليــون 
عــر الريــد اإللكــرتوين أو برانمــج الســكايب أو عــر منصــات التواصــل االجتماعــي، كمــا أظهــرت مقاطــع مصــوَّرة بثَّهــا انشــطون 

موقــع اهلجمــات وجثــَث الضحــااي واملصابــن وحجــم الدمــار الكبــر الــذي تســبَّب بــه القصــف.
 

مــا ورَد يف هــذا التقريــر مُيثِّــل احلــدَّ األدىن الــذي متكنَّــا مــن توثيقــه مــن حجــم وخطــورة االنتهــاك الــذي حصــل، كمــا ال يشــمل 
احلديــُث األبعــاَد االجتماعيــة واالقتصاديــة والنَّفســية والدميغرافيــة.

اثنياً: الغوطة الشرقية أسوأ مبراحل من كارثة أحياء حلب الشرقية:
عندمــا أحكمــت القــوات الروســية والســورية قبضتهــا علــى األهــايل واملقاتلــن يف أحيــاء حلــب الشــرقية، اســتفاَق جملــس األمــن 
الــدويل وأصــدَر القــرار رقــم 2328 الــذي القــى انتقــاداً شــديداً؛ ألنــه تضمَّــن: “أن عمليــات اإلجــالء املذكــورة جيــب أن جتــري 
وفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين” مبعــى أنَّ مهمــة جملــس األمــن ردع االنتهــاكات وجرائــم احلــرب، وابلتــايل يفــرتض بــه أن مينــع 
التَّشــريد القســري، فــا يوجــد تشــريد قســري يف أحيــاء حلــب وفقــاً للقانــون الــدويل، فاملشــرَّدون متَّ اقتاعهــم مــن بيوهتــم عــر 
ــن “أن يكــون مــرور مجيــع املدنيــن مــن األحيــاء الشــرقية يف حلــب  حصــار وقصــف وقتــل، لكــن ابلرغــم مــن ذلــك فقــد تضمَّ
أو املناطــق األخــرى إىل املقصــد الــذي خيتارونــه مــرورا طوعيــا وآمنــا تصــان فيــه كرامتهــم” وطالــب األمــم املتحــدة أن تتحقَّــق 
ــا أخطــر بشــكل ال يُقــاس، حيــث  مــن ذلــك، أمــا يف حــاالت التَّشــريد القســري يف الغوطــة الشــرقية فقــد صَمــَت كالقبــور، مــع أنَّ

ســقط قســم كبــر مــن املشــردين يف قبضــة قــوات النظــام الســوري وأجهزتــه األمنيــة.

ففــي 3/ آذار وبعــد قصــف جــوي مبئــات الصواريــخ والقذائــف املدفعيــة متكَّنــت قــوات احللــف الــري الســوري اإليــراين مــن اجتيــاح 
بلــدة الشــيفونية، مثَّ بلــدة مســرااب يف 10/ آذار، مثَّ بلــدة مديــرا يف اليــوم التــايل، مث محوريــة يف 15/ آذار، بعــد أن مســَح القصــف 
معظــم أبنيــة ومســاكن هــذه البلــدات مــن الوجــود، مث بلــدة كفــر بطنــا يف 17/ آذار، مث مدينــة ســقبا يف اليــوم التــايل، فبلــدة حــزة 
يف 23/ آذار. وابلتــايل يف غضــون شــهر مــن اعتمــاد قــرار جملــس األمــن الــدويل 2401 كان النظــام الســوري وحلفــاؤه قــد 
ســيطروا علــى قرابــة 80 % مــن مســاحة الغوطــة الشــرقية احملاصــرة، لــذا يبــدو أنَّ قــرار جملــس األمــن قــد أعطــى احللــف الروســي 

الســوري اإليــراين الشــرعيَّة لذلــك.
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بعــَد التَّقــدم الــري لقــوات احللــف الســوري اإليــراين، هــرَب مــن متكَّــن مــن أهــايل تلــك البلــدات إىل مــا تبقــى مــن مناطــق يف الغوطــة 
الشــرقية حتــت ســيطرة قــوات املعارضــة الســورية؛ مــا أدى إىل ضغــط وكثافــة ســكانية رهيبــة يف تلــك املناطــق الــي ظلَّــت تتقلَّــص 
ابســتمرار يف ظــلِّ اســتمرار القصــف اجلــوي العنيــف واملتواصــل، ويف 11/ آذار انقســمت الغوطــة الشــرقية إىل ثاثــة قطاعــات، 
وبــدأ بعــض املدنيــن الذيــن فقــدوا منازهلــم ابلنُّــزوح إىل خميــم الوافديــن الــذي أعلــن النظــام الســوري عــن فتحــه يف 27/ شــباط، 
وأظهــَر اإلعــام الرمســي للنظــام الســوري وقنــوات مواليــة لــه مقاطــع فيديــو زعــم أنــا التقطــت يف 15/ آذار ُتظهــر أفواجــاً مــن 

املدنيــن يُغــادرون عــر معــر محوريــة، ذلــك بعــد ســيطرة قــوات النظــام الســوري علــى بلــدة محوريــة.

ورَد فريــق الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنبــاء عــن فصــِل النظــام الســوري -بعــد جتميــع األهــايل املشــردين يف خميــم الوافديــن 
قــرب مدينــة دومــا- الذكــوَر الذيــن يتجــاوز عمرهــم 16 عامــاً، ذلــك غالبــاً بغــرض إرســاهلم إىل جبهــات القتــال، وإرســال األطفــال 
والنســاء والكهــول إىل مراكــز إيــواء مؤقتــة يف كل مــن مدينــة عــدرا ومنطقــة الدويــر القريبــة منهــا والواقعــة مشــال شــرق حمافظــة ريــف 
دمشــق، إضافــة إىل مراكــز يف قريــة حرجلــة الواقعــة جنــوب حمافظــة ريــف دمشــق، حيــث تقــوم أجهــزة األمــن ابلتَّحقيــق معهــم 
ودراســة أوضاعهــم، وقــد مســح لفــرق اهلــال األمحــر ابلدخــول وتقــدمي املســاعدات الازمــة، كمــا مســح ألقــرابء احملتجزيــن بزايرهتــم 

ملــدة حمــدودة.

https://www.youtube.com/watch?v=Mc6wzahq3D8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HvALD4iQP34&feature=youtu.be
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1625&token=gOrpol76WQvgtxJWJlXOMaRLlsWPiulo
https://drive.google.com/file/d/1qqTysSG8JU9Sg8jzTiXT9y0eJqPPYh0E/view
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أبرز االتفاقات والقرارات املعنية ابلغوطة الشرقية يف غضون شهر من صدور قرار جملس األمن رقم 2401:
اإلثنــن 5/ آذار/ 2018 دخــل ممثــل املفوضيــة لشــؤون الاجئــن يف ســوراي، ســجاد مالــك، برفقــة قافلــة املســاعدات األمميــة 
الــي دخلــت مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية وعــرَّ عقــب زايرتــه عــن صدمتــه ملــا رآه مــن دمــار وخــوف وســوء يف األوضــاع 
اإلنســانية، وأبــدى شــعوَره ابإلحبــاط لعــدم توقُّــف القصــف أثنــاء إفــراغ محولــة الشــاحنات رغــم صــدور القــرار اأُلممــي؛ مــا اضطرهــم 

لانســحاب قبــل إنــاء مهمتهــم.
 

بتاريــخ 9 /آذار/ 2018 نشــر مديــر املكتــب السياســي جليــش اإلســام عــر حســابه علــى “تويــرت” نــصَّ بيــان أعلــَن فيــه جيــش 
اإلســام توصُّلــه إىل اتفــاق مــع األمــم املتحــدة إلجــاء عناصــر مــن هيئــة حتريــر الشــام حمتجزيــن لديــه منــذ نيســان/ 2017 إىل 

حمافظــة إدلــب. وقــد مت إخــراج دفعــة واحــدة.
 

أعــرب املفــوض الســامي لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن “فيليبــو غرانــدي” يف بيــان صحفــي يــوم اجلمعــة 9/ آذار/ 2018 
عــن جزعــه ملــا حيصــل للمدنيــن يف ســوراي عمومــاً والغوطــة الشــرقية خصوصــاً.

 
علــى مــدار يومــي 14-13/ آذار خــرج 51 حالــة مرضيــة مــن مدينــة دومــا يف الغوطــة الشــرقية ابجتــاه مدينــة دمشــق، إبشــراف 

األمــم املتحــدة.
وقد أعلنت منظمة الصليب األمحر الدويل يف بيان هلا يف 14/ آذار أنَّ أطراف النزاع مل تتواصل معها بشأن عمليات اإلجاء 

من الغوطة الشرقية، يف توضيح لعدم مشاركتها يف العمليات.

يف 15/ آذار أصــدر مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( تقريــراً شــامًا عــن الوضــع اإلنســاين يف الغوطــة 
ــز التقريــر علــى تدهــور األوضــاع املعيشــية يف ظــلِّ القصــف املســتمر مــن قبــل قــوات  الشــرقية منــذ 1/ شــباط حــىت 13/ آذار ركَّ

النظــام الســوري علــى املنطقــة.

أعــرَب األمــن العــام لألمــم املتحــدة “غوتريــش” يف 16/ آذار عــن قلقــه إزاء اخلــوف الــذي بــدا علــى املهجريــن مــن الغوطــة 
الشــرقية وعفريــن وجــدَّد دعوتــه لتطبيــق قــرار جملــس األمــن رقــم 2401.

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aa3997a4.html
https://twitter.com/Yasser_Delwan/status/972174778592358401
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5aa2e0c94.html
https://www.icrc.org/ar/document/syria-evacuations-civilians-must-be-humane
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/east_ghouta_sitrep_march_13_ara.pdf
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-16/statement-secretary-general-syria


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

ويف 16/ آذار صــرَّح “بيــرت ماوريــر” رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر عقــَب زايرتــه لســوراي: “وأان نفســي، مثــل أشــخاص 
كثرييــن عاملــن يف اجملــال اإلنســاين يف امليــدان، أشــعر ابإلهنــاك والغضــب بســبب التربيــرات العميــاء لالنتهــاكات اجلســيمة 

الــي ترتكــب حبــق املدنيــن”.

اســتعرض مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية )األوتشــا( يف تقريــر صــادر يف 17/ آذار أحــوال أهــايل الغوطــة 
ــز التَّقريــر علــى ظــروف مــن خرجــوا قســراً منهــا وقــام النظــام الســوري بنقلهــم إىل مراكــز إيــواء خاصــة. الشــرقية وركَّ

ــراع يف الغوطــة الشــرقية  يف 20/ آذار أصــدرت املفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئــن تقريــراً حــول أوضــاع الفاريــن مــن هــول الصِّ
وكــرَّرت دعوهتــا حلمايــة وســامة كلٍّ مــن النازحــن اجلــدد ومئــات اآلالف مــن املدنيــن الذيــن ال يزالــون حماصريــن يف ِخَضــم قتــال 

عنيــف، وهــم حباجــة إىل املســاعدات.

ثــت النَّاطقــة ابســم اليونيســيف “ماركســي مــركادو” يف مؤمتــر صحفــي يف قصــر األمــم يف جنيــف عــن دور  يف اليــوم ذاتــه حتدَّ
املنظمــة يف رعايــة اهلاربــن مــن الغوطــة الشــرقية، والذيــن احتجزهــم النظــام الســوري يف مراكــز خاصــة، ودعوهتــا أطــراف النــزاع 

للســماح ابلوصــول إىل مــن ال يزالــون حماصريــن.

يف 21/ آذار تناقــل نشــطاء حمليــون أخبــاراً مفادهــا توصــل حركــة أحــرار الشــام اإلســامية التفــاق مــع القــوات الروســية يقضــي 
خبــروج املقاتلــن املوجوديــن يف مدينــة حرســتا مــع مــن يرغــب مــن املدنيــن إىل الشــمال الســوري دون أن تُعلــن احلركــة هــذا االتفــاق 
علــى أيٍّ مــن حســاابهتا الرمسيــة، وُتشــر تقديراتنــا إىل خــروج قرابــة 7000 شــخص مــن املدينــة علــى دفعتــن علــى مــدار يومــي 

22-23/ آذار وبذلــك تكــون قــوات النظــام الســوري قــد ســيطرت علــى املدينــة.

يف 23/ آذار أعلــَن وائــل علــوان املتحــدث ابســم فيلــق الرمحــن عــر قناتــه الرمسيــة علــى “تطبيــق تلغــرام” عــن التوصــل التفــاق مــع 
القــوات يقضــي ابلســماح خبــروج املرضــى مــن منطقــة القطــاع األوســط يف الغوطــة الشــرقية -يشــمل مدينــة عربــن وبلــديت زملــكا 
وعــن ترمــا- وحــي جوبــر الدمشــقي، وخــروج مــن يرغــب ابخلــروج مــن املقاتلــن واملدنيــن مقابــل إطــاق ســراح أســرى مقاتلــي 

قــوات النظــام الســوري لــدى الفيلــق.

أعلن اهلال األمحر السوري عن تلبيته حاجة قرابة 54268 شخصاً ممن خرجوا من الغوطة الشرقية.

https://www.icrc.org/ar/document/statement-icrc-president-peter-maurer-following-his-visit-syria
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/east_ghouta_flash_update_17_march_ara.pdf
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2018/3/5ab14ace4.html
https://www.unicef.org/media/media_102754.html
https://t.me/waielolwan
http://sarc.sy/ar/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD/
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اثلثاً: امللخص التنفيذي: 
ألــف: اجملــازر وغريهــا مــن أعمــال القتــل غــري املشــروع: ســجَّلنا مقتــل 871 مدنيــاً، بينهــم 179 طفــاً، و123 ســيدة )أنثــى 
ابلغــة(، و4 إعاميــن، و7 مــن الكــوادر الطبيــة بينهــم طبيــب، و12 مــن كــوادر الدفــاع املــدين علــى يــد قــوات النظــام الســوري 

وحلفائــه. كمــا ســجَّلنا 34 جمــزرة.
 

ابء: االعتــداء علــى املراكــز احليويَّــة املدنيَّــة: وثَّقنــا مــا ال يقــل عــن 19 حادثــة اعتــداء علــى مراكــز حيويَّــة مدنيَّــة علــى يــد قــوات 
النظام الســوري وحلفائه )8 مركزاً وآلية للدفاع املدين، 4 منشــأة طبية، 4 مســجداً، 2 ســوقاً شــعبياً، 1 مقر خدمي رمسي(.

 
اتء: األســلحة غــري املشــروعة: وثَّقنــا اســتخدام قــوات النظــام الســوري هجمــة واحــدة ابلســاح الكيميائــي، و3 هجمــات 

أبســلحة حارقــة، كمــا اســتخدمت قــوات النظــام الســوري/ الروســي الذخائــر العنقوديــة يف 3 هجمــات.
وثَّقنا إلقاء الطران املروحي التابع لقوات النظام السوري ما ال يقل عن 732 برميًا متفجراً يف املدة الي يُغطيها التقرير.

https://drive.google.com/file/d/1BsXFc4Bs0KfNlLu1eqsxpIYyGY6sKsts/view
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رابعاً: تفاصيل التقرير:
ألف: أبرز اجملازر وغريها من أعمال القتل غري املشروع:

أواًل: قوات النظام السوري:
بلدة كفر بطنا، اإلثنن 5/ آذار/ 2018

قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صواريــخ عــدة 
علــى األحيــاء الســكنية يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل 23 مدنيــاً، بينهــم 1 طفــًا. كانــت البلــدة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف 

املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

بلدة محورية، األربعاء 7/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ 
األحيــاء الســكنية يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل 26 مدنيــاً، بينهــم 4 طفــًا. كانــت البلــدة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

ضحااي إثر جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري/ الروسي يف بلدة محورية/ ريف دمشق 7/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/1ouvbDpmUSygyZbR4nzwuJpXrB53MRLRy/view
https://drive.google.com/file/d/1ouvbDpmUSygyZbR4nzwuJpXrB53MRLRy/view
https://drive.google.com/file/d/1NhUCnRvXwxqrOAjgL5r2qZtbtviSIez4/view
https://drive.google.com/file/d/1NhUCnRvXwxqrOAjgL5r2qZtbtviSIez4/view
https://drive.google.com/file/d/1wKhjfXULSnqRm1LsGeqSo2w8b2Hu2cMW/view
https://drive.google.com/file/d/1wKhjfXULSnqRm1LsGeqSo2w8b2Hu2cMW/view
https://drive.google.com/file/d/1XMWjydDYi-EcRhe8p7k1-qrYsnzTtc1p/view
https://drive.google.com/file/d/1yEnAFd_vpbSkJh4fHeKxPQsJ3r6Y1BBz/view
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مدينة سقبا، اخلميس 8/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصورايــخ ســيارة 
إســعاف اتبعــة للمركــز 114 التابــع للدفــاع املــدين يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 مــن كــوادر الدفــاع املــدين –ايســر صبحيــة، 
حممــد حشــيش، إمساعيــل حشــيحش- وإصابــة 4 آخريــن جبــراح. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة 

وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

بلدة محورية، األربعاء 14/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ الروســي صاروخــاً علــى منــزل الناشــط اإلعامــي أمحــد بشــر محــدان، 
عضــو مكتــب محوريــة اإلعامــي ومركــز الغوطــة اإلعامــي؛ مــا أدى إىل مقتلــه جــراء إصابتــه بشــظااي عــدة يف معظــم أحنــاء جســده. 
ختضــع البلــدة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

أخران الناشط اإلعامي حممد أمين 1 أنَّ الطران احلريب قصف منزل زميله أمحد قرابة 
الســاعة العاشــرة مــن صبــاح األربعــاء 14/ آذار: “ســقط الصــاروخ يف حديقــة املنــزل 
قرب أمحد؛ ما تســبب يف مقتله جراء شــظية قاتلة يف رأســه إضافة إىل الشــظااي الي 
أصابــت كامــل جســده. عصــر ذلــك اليــوم أخــربين أصدقائــي الذيــن كانــوا يف املنطقــة 

بوفــاة أمحــد وإصابــة والــده أيضــاً”.

أمحد محدان
 1 تواصلنا معه عر حسابه على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك 15/ آذار/ 2018

حممد حشيش امساعيل حشيشايسر صبحية

https://drive.google.com/file/d/1IpSB-f7gyI3ln5z3KHtmq2sUWASl1b4R/view
https://drive.google.com/file/d/1RprtUrI_0qWSA75RzMgO1Nm_EaK8ufIG/view
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بلدة كفر بطنا، اجلمعة 16/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ جتمعــاً 
للمدنيــن داخــل ســوق شــعيب يف البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل 51 مدنيــاً -مــا متكنَّــا مــن توثيقــه حــىت حلظــة إعــداد التقريــر-، كانــت 
البلــدة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

مدينة عربن، اإلثنن 19/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــاً علــى 
ملجــأ يــؤوي مدنيــن يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 17 مدنيــاً )15 طفــًا، و2 ســيدة(، ننــّوه إىل أن القبــو هــو مدرســة مؤهلــة 
حديثــاً حّوهلــا األهــايل إىل ملجــأ حيتمــون فيــه نتيجــة احلملــة العســكرية الشرســة الــي تشــهدها الغوطــة الشــرقية. ختضــع مدينــة عربــن 

لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

مدينة دوما، الثااثء 20/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ 
تزامنــاً مــع إلقــاء الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري براميــل متفجــرة عــدة وقصــف مدفعيتــه ورامجــة صوارخيــه ابلقذائــف 
والصواريــخ املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 59 مدنيــاً، بينهــم 15 طفــًا، و6 ســيدة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

مدينة دوما، األربعاء 21/ آذار/ 2018
قصفــت مدفعيــة اتبعــة لقــوات النظــام الســوري قذائــف عــدة قــرب فريــق الدفــاع املــدين - مركــز 300 يف املدينــة، أثنــاء عمــل الفريــق 
على تفقد موقع قصف ســابق؛ ما أدى إىل مقتل 3 من كوادر الدفاع املدين -وســيم النجار، حممد العوا، يوســف احلموري-، 

وإصابة عنصر آخر جبراح. ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

https://drive.google.com/file/d/16LENP3oNIp4DhDM3L2HddAes85PAEbP0/view
https://drive.google.com/file/d/1FdYwiiLmoiUDD_KzkZm6rcUGjbPR3_ab/view
https://drive.google.com/file/d/1jHHmWuGzk7aY0jOyXSetKFa-rmzbRWC_/view
https://drive.google.com/file/d/1CAsNzpYDCRcYBIKB_qjguZ2CnqDAbcCp/view
https://drive.google.com/file/d/1CAsNzpYDCRcYBIKB_qjguZ2CnqDAbcCp/view
https://drive.google.com/file/d/1NaN0jwtjqIIq0yXtBEfUsTxOaLiqvsLu/view
https://drive.google.com/file/d/16LENP3oNIp4DhDM3L2HddAes85PAEbP0/view
https://drive.google.com/file/d/125rl-w-kc0wXPSSATEbo4re-22mYvf_d/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1618&token=T0HmG3XzIKXTTyFKWe0pILH5u8dskJf4
https://drive.google.com/file/d/1zS5_KerIJoagxZ4OLNBRNhwA66yhy14q/view
https://drive.google.com/file/d/1WZiXI7gnn8Sn3hN1AZU_mfP-YkW1gmN0/view
https://drive.google.com/file/d/1-WYt9hYg41xNS9hTrODkdnA418amNpck/view
https://drive.google.com/file/d/1-WYt9hYg41xNS9hTrODkdnA418amNpck/view
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مدينة عربن، ليل اخلميس 22/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ أحــد 
املاجــئ يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 51 مدنيــاً، بينهــم 20 طفــًا، و16 ســيدة. ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة.

جثمان أحد ضحااي جمزرة ارتكبتها قوات النظام السوري/ الروسي يف مدينة عربن/ ريف دمشق 22/ 3/ 2018

وسيم النجارحممد العوايوسف احلموري

https://drive.google.com/file/d/14oKfOjH3mXab2XBffg5h3HoKNkOyCmVj/view
http://www.sn4hr.org/wp-video/watch.php?id=1624&token=3kRZv2H3CIVUQx0up7vkRoRwIXj553cY
https://drive.google.com/file/d/1XcX9SSaguCHE167ANFbS1YQezuteF85D/view
https://drive.google.com/file/d/1XcX9SSaguCHE167ANFbS1YQezuteF85D/view
https://drive.google.com/file/d/1ThLFVE7dJ5Y8Tq0647l48JTJ-AVd8dDz/view
https://drive.google.com/file/d/1ThLFVE7dJ5Y8Tq0647l48JTJ-AVd8dDz/view
https://drive.google.com/file/d/1JxU5KaRb9uHhsaCxpTRKsXARRIO4a9x1/view
https://drive.google.com/file/d/1ZtNEoGtEtIts-TK-n_pxxx0MVTR1fyrU/view?pli=1
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بلدة عن ترما، اجلمعة 23/ آذار/ 2018
أطلــق قنــاص قــوات النظــام الســوري املتمركــز يف حميــط بلــدة عــن ترمــا الرصــاص علــى 
البلــدة؛ مــا أدى إىل مقتــل املســعف حممــود اخلطيــب، وهــو مــن أبنــاء بلــدة محوريــة، أثنــاء 

عملــه علــى إســعاف جرحــى اســتهداف ســابق للبلــدة.

ابء: االعتداء على املراكز احليويَّة املدنيَّة:
أواًل: قوات النظام السوري:

مدينة سقبا، اخلميس 8/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ ســيارة 
إســعاف اتبعــة للمركــز 114 التابــع للدفــاع املــدين يف املدينــة؛ مــا أدى إىل مقتــل 3 عناصــر مــن الدفــاع املــدين، وإصابــة 4 آخريــن 
جبــراح إضافــًة إىل إصابــة الســيارة أبضــرار ماديــة كبــرة وخروجهــا عــن اخلدمــة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة 

املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

دمار إثر قصف قوات النظام السوري مسجد احملمود وسط مدينة دوما/ ريف دمشق 19/ 3/ 2018

حممود اخلطيب

https://drive.google.com/file/d/1u5OiNkF01BdMTx2afEYTqEeHaYazhc51/view
https://drive.google.com/file/d/1u5OiNkF01BdMTx2afEYTqEeHaYazhc51/view
https://drive.google.com/file/d/1WL54G0eVrEbNjotwWsSb1h11p2YuF1gq/view
https://drive.google.com/file/d/1dVVDpPevuthV2UkQD1ldKHr5gP-keRa6/view
https://drive.google.com/file/d/1811EuauuLkVdYuKb-tIFt7P6_zPsrJTz/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/1oqcX-A8xeetBwWSNfAsnu8N0WhL3fX1T/view
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مدينة عربن، اإلثنن 12/ آذار/ 2018
قصــف طــران اثبــت اجلنــاح اتبــع لقــوات النظــام الســوري/ روســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( ابلصواريــخ 
املســجد الكبــر يف املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة. ختضــع املدينــة لســيطرة 

فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

مدينة حرستا، اإلثنن 18/ آذار/ 2018
قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري مشــفى حرســتا؛ مــا تســبب خبســائر بشــرية، إضافــة إىل إصابــة بنــاء املشــفى 
ومعداتــه أبضــرار ماديــة كبــرة. كانــت املدينــة خاضعــًة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة –ختضــع لســيطرة قــوات 

النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.

مدينة دوما، اإلثنن 19/ آذار/ 2018
ألقــى الطــران املروحــي التابــع لقــوات النظــام الســوري برميــًا متفجــراً علــى مســجد احملمــود وســط املدينــة؛ مــا أدى إىل دمــار كبــر 

يف بنــاء املســجد وإصابــة أاثثــه أبضــرار ماديــة كبــرة، ختضــع املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت احلادثــة.

اتء: األسلحة غري املشروعة: 
أواًل: األسلحة احلارقة:
قوات النظام السوري:

بلدة مسرااب، اجلمعة 2/ آذار/ 2018 
قرابــة الســاعة 22:45 قصفــت رامجــة صواريــخ اتبعــة لقــوات النظــام الســوري عــدة صواريــخ حمملــة مبــواد حارقــة اســتهدفت وســط 
بلــدة مســرااب؛ مــا أدى إىل احــرتاق قرابــة 10 منــازل، ختضــع البلــدة وقــت اهلجــوم لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة –ختضــع 

لســيطرة قــوات النظــام الســوري حلظــة إعــداد التقريــر-.
مدينة دوما، اإلثنن 19/ آذار/ 2018 

قرابة 19:45 قصفت رامجة صواريخ اتبعة لقوات النظام الســوري عدة صواريخ حمملة مبواد حارقة اســتهدفت منطقة املســاكن 
وســط املدينة؛ ما أدى إىل احرتاق عدة منازل، ختضع املدينة لســيطرة فصائل يف املعارضة املســلحة وقت احلادثة.

https://drive.google.com/file/d/19SV6M2Bt9qkkJmPijnjm9qILeu5qH0sg/view
https://www.youtube.com/watch?v=Tn2pwJo-xjo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1Jg1WtF60envjMimjtNrjJw3WfuGK9QmK/view
https://drive.google.com/file/d/1eH6FMK5_xGzPYeEYqYtHxjpFeWnDNtru/view
https://drive.google.com/file/d/1ozx6RqZnxxZLK3hwM8qEZhgZBNQTuiTz/view
https://drive.google.com/file/d/1TiSuQPRWrmwvu3m6fvbq72M0LQDnhlT9/view
https://drive.google.com/file/d/1-o20fJUg_lQDvnFb879ptZDEDt5Q5P3n/view
https://drive.google.com/file/d/15umxWFXK948Mv1-bSzkllxxwPUxFj8RF/view
https://drive.google.com/file/d/1iu_YP65bCkSanNMBmfsJyMgq0uq14Uwb/view
https://drive.google.com/file/d/1Kcj9-JLnRnK_d8ons9sumvxajbtPEsb_/view
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اثنيًا: األسلحة الكيميائية: 
قوات النظام السوري:

بلدة محورية، اإلثنن 5/ آذار/ 2018 
بــن الســاعة 21:00 و22:00 ألقــت مروحيــة حكوميــة برميــًا حممــًا بغــاز ســام علــى األحيــاء الســكنيَّة جنــوب شــرق بلــدة 

محوريــة؛ مــا أدى إىل إصابــة 25 مدنيــاً بضيــق يف التَّنفــس وغثيــان، بينهــم 2 مــن متطوعــي منظمــة الدفــاع املــدين.

ُتشــر بيــاانت موقــع worldweatheronline إىل أنَّ درجــة احلــرارة يف مدينــة دمشــق ومــا حوهلــا، يف أقــرب توقيــت 
ــاعة. للهجــوم -كاَن حنــو ســاعة- 17 درجــة مئويــة، وســرعة الــرايح بلغــت 6 ميــًا يف السَّ

ختضع البلدة وقت اهلجوم لسيطرة فصائل يف املعارضة املسلحة –ختضع لسيطرة قوات النظام السوري حلظة إعداد التقرير-.

انفجــار صواريــخ حمملــة مبــواد حارقــة اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري مســتهدفًة مدينــة دومــا/ ريــف دمشــق 
2018 /3 /19

https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
https://drive.google.com/file/d/1P2fGZnizDldyyic1cqOvs6cShChg8tNN/view
https://www.youtube.com/watch?v=rgmacZ6WvME&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1sYeH1TvgMk-5r4x8wP4JIhEW4AJFxEud/view
https://drive.google.com/file/d/1sYeH1TvgMk-5r4x8wP4JIhEW4AJFxEud/view
https://drive.google.com/file/d/16mOs_gAuWqKrruxRv9ia_-fkmyT2_1ag/view
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اثلثاً: الذخائر العنقودية:
قوات النظام السوري/ الروسي:

مدينة عربن، األحد 11/ آذار/ 2018
قصفــت طائــرة اثبتــة اجلنــاح اتبعــة لقــوات النظــام الســوري/ الروســي )ال يــزال قيــد التحقــق لتحديــد اجلهــة الفاعلــة( صاروخــن 
علــى األقــل مــن منــط RBK-500 حمملــن بذخائــر عنقوديــة مــن منــط AO-2.5RTM أو AO-2.5RT. ختضــع 

املدينــة لســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة وقــت اهلجــوم.

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات:
1. خرقــت قــوات احللــف الســوري اإليــراين الروســي بشــكل ال يقبــل التَّشــكيك قــرار جملــس األمــن رقــم 2401 القاضــي بوقــف 
األعمــال القتاليــة ومــا ســبقه مــن قــرارات 2139 و2254 القاضَيــن بوقــف اهلجمــات العشــوائية، وأيضــاً انتهكــت عــر جرميــة 

القتــل العمــد املادتــن الســابعة والثامنــة مــن قانــون رومــا األساســي؛ مــا ُيشــكل جرائــم حــرب.
2. إنَّ عمليــات القصــف، قــد تســبَّبت بصــورة عرضيــة يف حــدوث خســائر طالــت أرواح املدنيــن أو إحلــاق إصــاابت هبــم أو يف 
إحلــاق الضــرَّر الكبــر ابألعيــان املدنيَّــة. وهنــاك مؤشــرات قويــة جــداً حتمــل علــى االعتقــاد أبنَّ الضَّــرر كان مفرطــاً جــداً إذا مــا قــورن 

ابلفائــدة العســكرية املرجــوة.

خملفات ذخرة عنقودية إثر هجوم جوي سوري/ روسي على مدينة عربن/ ريف دمشق 11/ 3/ 2018

https://drive.google.com/file/d/11-zWdgGybcAe65FRkgxSXo3WsHEQBOgf/view
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3. القانون الدويل اإلنســاين حيظر بشــكل واضح التَّشــريد القســري، مع اســتثناءات مشــروطة، واعتر أي انتهاك ألحكامه يف هذا 
الصــدَّد يرقــى إىل جرميــة حــرب، وأيضــاً النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، )املــاداتن 8-2-ب-7و8-2  ه  8 مــن 

النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(.

4. إن التشــريد القســري جرميــة حــرب يف النِّزاعــات املســلحة غــر الدوليــة. وعندمــا يرتكــب يف إطــار هجــوم واســع النطــاق أو 
ممنهــج ضــدَّ الســكان املدنيــن، فــإنَّ النَّقــل القســري للســكان يُعتــر خرقــاً خطــراً التفاقيــات جنيــف. وميكــن اعتبارهــا أيضــاً جرائــم 
ضــدَّ اإلنســانية )املــادة -1-7 د مــن النظــام األساســي للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة(، إضافــة إىل القواعــد 129، 130، 131، 
132، 133، مــن القانــون الــدويل اإلنســاين العــريف، وُيشــكل مــا قــام بــه النظــام الســوري وحلفــاؤه يف الغوطــة الشــرقية يف ســياق 
هجــوم منظــم مــدروس واســع النطــاق عــر اســرتاتيجيات خمطــط هلــا، وهــو ابلتــايل ُيشــكل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية، كمــا أنــا ارتكبــت 

يف ســياق نــزاع مســلح داخلــي، وُتشــكل جرميــة حــرب.
 

التوصيات:
إىل جملس األمن الدويل:

• يتوجــب علــى جملــس األمــن اختــاذ إجــراءات إضافيــة بعــد صــدور القــرار رقــم 2401 الــذي نــصَّ بشــكل واضــح علــى وقــف 
العمليــات القتاليــة وتيســر دخــول املســاعدات اإلنســانية إىل املناطــق احملاصــرة.

• جيــب إحالــة امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وحماســبة مجيــع املتورطــن، مبــن فيهــم النظــام الروســي بعــد أن ثبــت 
تورطــه يف ارتــكاب جرائــم حــرب.

• إحــال األمــن والســام وتطبيــق مبــدأ مســؤولية محايــة املدنيــن، حلفــظ أرواح الســورين وتراثهــم وفنونــم مــن الدمــار والنَّهــب 
والتخريــب.

• توســيع العقــوابت لتشــمل النظــام الســوري والروســي واإليــراين املتورطــن بشــكل مباشــر يف ارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 
اإلنســانية ضــد الشــعب الســوري.

• إلزام النظام السوري إبيقاف عمليات االستيطان واإلحال الي يقوم هبا يف املدن واألحياء الي يُهّجر سكانا.
• ضمان حق العودة لاجئن والنازحن، واحلصول على أراضيهم وممتلكاهتم كاملة.

• إّن التشــريد القســري يُهدُِّد اإلقليم ويُهدُِّد األراضي الســورية، ويؤدي إىل زعزعة األمن واالســتقرار، وإنَّ إحال الســلم واألمان 
يف ســوراي مــن صلــب مهــام ومســؤوليات وقــدرات جملــس األمــن.

--
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إىل اجملتمع الدويل:
· يف ظلِّ انقســام جملس األمن وشــَلله الكامل، يتوجب التَّحرك على املســتوى الوطين واإلقليمي إلقامة حتالفات لدعم الشــعب 
مــة علــى الصَّعيــد  الســوري، ويتجلــى ذلــك يف محايتــه مــن عمليــات القتــل اليومــي ورفــع احلصــار، وزايدة جرعــات الدعــم املقدَّ
اإلغاثــي. والسَّــعي إىل ممارســة الواليــة القضائيــة العامليــة بشــأن هــذه اجلرائــم أمــام احملاكــم الوطنيــة، يف حماكمــات عادلــة جلميــع 

األشــخاص املتورطــن.
· دعــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــراراً وتكــراراً يف عشــرات الدراســات والتقاريــر وابعتبارهــا عضــو يف “التحالــف الــدويل 
مــن أجــل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )ICRtoP(”، إىل تطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة )R2P(، وقــد متَّ اســتنفاذ 
اخلطــوات السياســية عــر اتفاقيــة اجلامعــة العربيــة مث خطــة الســيد كــويف عنــان ومــا جــاء بعدهــا مــن بيــاانت لوقــف األعمــال العدائيــة 
واتفاقــات أســتانة، وابلتــايل ال بــدَّ بعــد تلــك املــدة مــن اللجــوء إىل الفصــل الســابع وتطبيــق مبــدأ مســؤولية احلمايــة، الــذي أقرَّتــه 

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وال يــزال جملــس األمــن يُعرقــل محايــة املدنيــن يف ســوراي.
· جتديد الضَّغط على جملس األمن هبدف إحالة امللف يف سوراي إىل احملكمة اجلنائية الدولية.

· السَّــعي مــن أجــل إحقــاق العدالــة واحملاســبة يف ســوراي عــر اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس حقــوق اإلنســان، واســتخدام 
مبــدأ الواليــة القضائيــة العامليــة.

· تزويــد املشــايف امليدانيــة ابملعــدَّات الطبيَّــة الازمــة وخاصــة األطــراف الصناعيــة يف ظــلِّ تضاعــف حــاالت بــرت األطــراف الــي 
يتعــرَّض هلــا اجلرحــى الســوريون، وأتمــن قرابــة 2400 طــرف صناعــي متنــوِّع ملناطــق الغوطــة الشــرقية كافــة وبشــكل عاجــل.

 
إىل املفوضية السَّامية حلقوق اإلنسان:

علــى املفوضــة الســامية أن تُقــدِّم تقريــراً إىل جملــس حقــوق اإلنســان وغــره مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــن احلــوادث الــواردة يف هــذا 
التقريــر، والتَّطــرق بشــكل أوســع لعمليــة التَّشــريد القســري وخماطرهــا يف ســوراي، وإدانــة ممارســات النظــام الســوري ومجيــع املتورطــن 

يف ذلــك.
إىل املبعوث األممي إىل سوراي:

· عدم اقتصار اإلحاطة أمام جملس األمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش.
· إدانة مرتكيب اجلرائم واجملازر واملتسببن األساسين يف خرق قرارات جملس األمن. 
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إىل النظام الروسي:
· االلتزام ابهلدنة الي أعلنها والضغط على النظام السوري وميليشياته اإليرانية إلخراج املرضى واحلاالت اإلنسانية أوالً.

· التَّعهد بضمان سامة املدنين الراغبن ابخلروج وعدم التَّعرض هلم ابالعتقال واإلخفاء القسري.  
· التَّوقف عن دعم النظام السوري يف جملس األمن واستخدام حق النقض الفيتو ملنع مترير أي قرار دويل يعاقب النظام السوري.

· الدولــة الســورية مــن الــدول األطــراف يف “العهــد الــدويل اخلــاص ابحلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة”، فهــي ملزمــة 
ابالمتنــاع عــن تنفيــذ عمليــات اإلخــاء القســري، بــل جيــب أن متنــع حدوثهــا، وأن توفــر احلمايــة للســكان مــن هــذه العمليــات، 

ال أن تقــوم هــي بتنفيذهــا، بدعــم واضــح مــن النظــام اإليــراين.
 

شكر وعزاء
خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنُّشطاء احمللين الذين أغنت مسامهاهتم هذا التَّقرير بشكل فعال.
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